
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 

паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для 

розкриття в загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії.  

 

Перший Заступник Голови 

Правлiння Банку 
      Дубровiн Олександр Вiталiйович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 

27.03.2017 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

49094, м. Днiпро, Набережна Перемоги, 50 

4. Код за ЄДРПОУ 

14360570 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(056) 7163450 - 

6. Електронна поштова адреса 

jurij.jakovenko@privatbank.ua 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.03.2017 

 
(дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 
№ 59 Вiдомостi НКЦПФР 28.03.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення 

розміщено на сторінці 
https://privatbank.ua/ua/about/management/corp/ 

в мережі 

Інтернет 
28.03.2017 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

20.12.2016 
припинено 

повноваження 

Голова 

Правлiння Банку 

Дубiлет Олександр 

Валерiйович  
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 припинено повноваження Голови 

Правлiння Банку Дубiлета Олександра Валерiйовича (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних). 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку. На момент припинення повноважень посадова особа володiла часткою в 

статутному капiталi банку в розмiрi 2.7249 %, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Перебував на посадi з 23.05.1997. 

Замiсть посадової особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано). 

Обрано новий персональний та кiлькiсний склад Правлiння Банку. 

20.12.2016 
припинено 

повноваження 

Заступник 

Голови 

Правлiння 

Банку-Керiвник 

бiзнесу 

Вiтязь Олександр 

Павлович  
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 припинено повноваження 

Заступника Голови Правлiння Банку-Керiвника бiзнесу Вiтязя Олександра Павловича (посадовою особою не надано згоду на розкриття 

паспортних даних). 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку. На момент припинення повноважень посадова особа володiла часткою в 

статутному капiталi банку в розмiрi 0,1703%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Перебував на посадi з 18.08.2009. 

Замiсть посадової особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано). 

Обрано новий персональний та кiлькiсний склад Правлiння Банку. 

20.12.2016 
припинено 

повноваження 

Перший 

Заступник 

Голови 

Правлiння банку-

Керiвник бiзнесу 

Гороховський Олег 

Володимирович  
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 припинено повноваження 

Першого Заступника Голови Правлiння банку-Керiвника бiзнесу Гороховського Олега Володимировича (посадовою особою не надано згоду на 

розкриття паспортних даних). 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку. На момент припинення повноважень посадова особа володiла часткою в 

статутному капiталi банку в розмiрi 0,3236%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Перебував на посадi з 23.01.2014. 

Замiсть посадової особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано). 

Обрано новий персональний та кiлькiсний склад Правлiння Банку. 

20.12.2016 
припинено 

повноваження 

Заступник 

Голови 

Правлiння -

Керiвник бiзнесу 

Гур`єва Тетяна 

Михайлiвна  
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 припинено повноваження 

Заступника Голови Правлiння-Керiвника бiзнесу Гур`євої Тетяни Михайлiвни (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

даних). 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку. На момент припинення повноважень посадова особа володiла часткою в 

статутному капiталi банку в розмiрi 0,2422%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Перебувала на посадi з 27.05.2004. 

Замiсть посадової особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано). 

Обрано новий персональний та кiлькiсний склад Правлiння Банку. 

20.12.2016 
припинено 

повноваження 

Заступник 

Голови 

Правлiння Банку 

- IT-директор 

Дубiлет Дмитро 

Олександрович  
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 припинено повноваження 

Заступника Голови Правлiння Банку - IT-директора Дубiлета Дмитра Олександровича (посадовою особою не надано згоду на розкриття 

паспортних даних). 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку. На момент припинення повноважень посадова особа володiла часткою в 

статутному капiталi банку в розмiрi 0,1107%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Перебував на посадi з 10.05.2011. 

Замiсть посадової особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано). 

Обрано новий персональний та кiлькiсний склад Правлiння Банку. 

20.12.2016 
припинено 

повноваження 

Заступник 

Голови 

Правлiння банку 

- Директор 

Заворотний Володимир 

Григорович  
0 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Київського ГРУ 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 припинено повноваження 

Заступника Голови Правлiння банку - Директора Київського ГРУ Заворотного Володимира Григоровича (посадовою особою не надано згоду на 

розкриття паспортних даних). 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку. На момент припинення повноважень посадова особа володiла часткою в 

статутному капiталi банку в розмiрi 0.3229%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Перебував на посадi з 09.04.1997. 

Замiсть посадової особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано). 

Обрано новий персональний та кiлькiсний склад Правлiння Банку. 

20.12.2016 
припинено 

повноваження 

Заступник 

Голови 

Правлiння - 

Керiвник 

напрямку 

Ковальов Вадим 

Леонiдович  
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 припинено повноваження 

Заступника Голови Правлiння -Керiвника напрямку Ковальова Вадима Леонiдовича (посадовою особою не надано згоду на розкриття 

паспортних даних). 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку. На момент припинення повноважень посадова особа володiла часткою в 

статутному капiталi банку в розмiрi 0,1277%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Перебував на посадi з 06.10.2014. 

Замiсть посадової особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано). 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Обрано новий персональний та кiлькiсний склад Правлiння Банку. 

20.12.2016 
припинено 

повноваження 

Головний 

бухгалтер банку 
Коротiна Любов Iванiвна 

 
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 припинено повноваження 

Головного бухгалтера банку Коротiної Любовi Iванiвни (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних). 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку. На момент припинення повноважень посадова особа володiла часткою в 

статутному капiталi банку в розмiрi 0,1614%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Перебувала на посадi з 05.03.1994. 

Замiсть посадової особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано). 

Обрано новий персональний та кiлькiсний склад Правлiння Банку. 

20.12.2016 
припинено 

повноваження 

Заступник 

Голови 

Правлiння - 

керiвник 

напрямку 

Крижановський 

Станiслав Вiкентiйович  
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 припинено повноваження 

Заступника Голови Правлiння -керiвника напрямку Крижановського Станiслава Вiкентiйовича (посадовою особою не надано згоду на 

розкриття паспортних даних). 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку. На момент припинення повноважень посадова особа володiла часткою в 

статутному капiталi банку в розмiрi 0,0807%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Перебував на посадi з 27.05.2009. 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Замiсть посадової особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано). 

Обрано новий персональний та кiлькiсний склад Правлiння Банку. 

20.12.2016 
припинено 

повноваження 

Заступник 

Голови 

Правлiння - 

Керiвник Бiзнесу 

Негинський Роман 

Маркович  
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 припинено повноваження 

Заступника Голови Правлiння -Керiвника Бiзнесу Негинського Романа Марковича (посадовою особою не надано згоду на розкриття 

паспортних даних). 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку. На момент припинення повноважень посадова особа володiла часткою в 

статутному капiталi банку в розмiрi 0,1277%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Перебував на посадi з 23.01.2014. 

Замiсть посадової особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано). 

Обрано новий персональний та кiлькiсний склад Правлiння Банку. 

20.12.2016 
припинено 

повноваження 

Перший 

Заступник 

Голови 

Правлiння банку 

Новiков Тимур 

Юрiйович  
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 припинено повноваження 

Першого Заступника Голови Правлiння банку Новiкова Тимура Юрiйовича (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних 

даних). 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку. На момент припинення повноважень посадова особа володiла часткою в 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

статутному капiталi банку в розмiрi 1.3625%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Перебував на посадi з 22.10.2002. 

Замiсть посадової особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано). 

Обрано новий персональний та кiлькiсний склад Правлiння Банку. 

20.12.2016 
припинено 

повноваження 

Генеральний 

Заступник 

Голови 

Правлiння 

ПриватБанку 

Пiкуш Юрiй Петрович 
 

0 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 припинено повноваження 

Генерального Заступника Голови Правлiння ПриватБанку Пiкуша Юрiя Петровича (посадовою особою не надано згоду на розкриття 

паспортних даних). 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку. На момент припинення повноважень посадова особа володiла часткою в 

статутному капiталi банку в розмiрi 0,3229%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Перебував на посадi з 22.10.2002. 

Замiсть посадової особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано). 

Обрано новий персональний та кiлькiсний склад Правлiння Банку. 

20.12.2016 
припинено 

повноваження 

Директор 

Департаменту 

фiнансового 

монiторингу-

Керiвник 

Терьохiн Iгор 

Леонiдович  
0 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Напрямку ГО 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 припинено повноваження 

Директора Департаменту фiнансового монiторингу-Керiвника Напрямку ГО Терьохiна Iгора Леонiдовича (посадовою особою не надано згоду 

на розкриття паспортних даних). 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку. На момент припинення повноважень посадова особа також не володiла 

часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Перебував на посадi з 10.02.2003. 

Замiсть посадової особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано). 

Обрано новий персональний та кiлькiсний склад Правлiння Банку. 

20.12.2016 
припинено 

повноваження 

Заступник 

Голови 

Правлiння банку 

- керiвник 

бiзнесу 

Чмона Любов Iванiвна 
 

0 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 припинено повноваження 

Заступника Голови Правлiння банку - керiвника бiзнесу Чмони Любовi Iванiвни (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних 

даних). 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку. На момент припинення повноважень посадова особа володiла часткою в 

статутному капiталi банку в розмiрi 0,2422%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Перебувала на посадi з 01.07.2005. 

Замiсть посадової особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано). 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Обрано новий персональний та кiлькiсний склад Правлiння Банку. 

20.12.2016 
припинено 

повноваження 

Заступник 

Голови 

Правлiння банку 

- Директор 

Казначейства 

Шмальченко Людмила 

Олександрiвна  
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 припинено повноваження 

Заступника Голови Правлiння банку - Директора Казначейства Шмальченко Людмили Олександрiвни (посадовою особою не надано згоду на 

розкриття паспортних даних). 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку. На момент припинення повноважень посадова особа володiла часткою в 

статутному капiталi банку в розмiрi 0.1614, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Перебувала на посадi з 01.02.2005. 

Замiсть посадової особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано). 

Обрано новий персональний та кiлькiсний склад Правлiння Банку. 

20.12.2016 
припинено 

повноваження 

Перший 

Заступник 

Голови 

Правлiння банку 

- Керiвник 

бiзнесу 

Яценко Володимир 

Анатолiйович  
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 припинено повноваження 

Першого Заступника Голови Правлiння банку - Керiвника бiзнесу Яценка Володимира Анатолiйовича (посадовою особою не надано згоду на 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

розкриття паспортних даних). 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку. На момент припинення повноважень посадова особа володiла часткою в 

статутному капiталi банку в розмiрi 0,3229%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Перебував на посадi з 02.04.2010. 

Замiсть посадової особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано). 

Обрано новий персональний та кiлькiсний склад Правлiння Банку. 

20.12.2016 
припинено 

повноваження 

Голова 

Наглядової ради 

ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" 

Стельмах Володимир 

Семенович  
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 з 20.12.2016 припинено 

повноваження Голови Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Стельмаха Володимира Семеновича (фiзичною особою не надано згоди на 

розкриття даних паспорта). 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку. На момент припинення повноважень посадова особа також не володiла 

часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Особа перебувала на посадi з 30.04.2015. 

Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано). 

Обрано новий персональний та кiлькiсний склад Наглядової ради Банку. 

20.12.2016 
припинено 

повноваження 

Член Наглядової 

ради ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" 

Боголюбов Геннадiй 

Борисович  
0 

Зміст інформації: 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 з 20.12.2016 припинено 

повноваження Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Боголюбова Геннадiя Борисовича (фiзичною особою не надано згоди на 

розкриття даних паспорта). 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку. На момент припинення повноважень посадова особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не мала, прямо володiла часткою в статутному капiталi банку в розмiрi 33,2525% та опосередковано часткою 

8,3244% через TRIANTAL INVESTMENTS LTD, FRANSIANO INVESTMENTS LTD. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Особа перебувала на посадi з 30.04.2015. 

Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано). 

Обрано новий персональний та кiлькiсний склад Наглядової ради Банку. 

20.12.2016 
припинено 

повноваження 

Член Наглядової 

ради ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" 

Коломойський Iгор 

Валерiйович  
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 з 20.12.2016 припинено 

повноваження Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Коломойського Iгоря Валерiйовича (фiзичною особою не надано згоди на 

розкриття даних паспорта). 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку. На момент припинення повноважень посадова особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не мала, прямо володiла часткою в статутному капiталi банку в розмiрi 41,6572% та опосередковано часткою 

8,3244% через TRIANTAL INVESTMENTS LTD, FRANSIANO INVESTMENTS LTD. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Особа перебувала на посадi з 30.04.2015. 

Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано). 

Обрано новий персональний та кiлькiсний склад Наглядової ради Банку. 

20.12.2016 припинено Член Наглядової Мартинов Олексiй 
 

0 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

повноваження ради ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" 

Георгiйович 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 з 20.12.2016 припинено 

повноваження Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Мартинова Олексiя Георгiйовича (фiзичною особою не надано згоди на 

розкриття даних паспорта). 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку. На момент припинення повноважень посадова особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не мала, акцiями банку прямо не володiла, опосередковано володiла часткою в розмiрi 0,1682% в статутному 

капiталi банку через TRIANTAL INVESTMENTS LTD, FRANSIANO INVESTMENTS LTD. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Особа перебувала на посадi з 30.04.2015. 

Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано). 

Обрано новий персональний та кiлькiсний склад Наглядової ради Банку. 

20.12.2016 
припинено 

повноваження 

Член Наглядової 

ради ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" 

Лисицький Вiктор 

Iванович  
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 з 20.12.2016 припинено 

повноваження Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Лисицького Вiктора Iвановича (фiзичною особою не надано згоди на 

розкриття даних паспорта). 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку. На момент припинення повноважень посадова особа також не володiла 

часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Особа перебувала на посадi з 30.04.2015. 

Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано). 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Обрано новий персональний та кiлькiсний склад Наглядової ради Банку. 

20.12.2016 призначено 
Голова 

Правлiння Банку 

Шлапак Олександр 

Вiталiйович  
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 Шлапака Олександра Вiталiйовича 

(посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) призначено на посаду Голови Правлiння Банку. 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять рокiв. 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Вiце-президент з корпоративних стандартiв та управлiння Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю «IМГ iнтернешнл холдiнг компанi», Мiнiстр фiнансiв України. 

20.12.2016 призначено 

Член Правлiння 

– Перший 

заступник 

Голови 

Правлiння Банку 

Дубровiн Олександр 

Вiталiйович  
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 Дубровiна Олександра 

Вiталiйовича (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) призначено на посаду Член Правлiння – Перший заступник 

Голови Правлiння Банку. 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять рокiв. 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Фiнансовий директор ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ТЕРРА БАНК», радник Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРРА БАНК», заступник директора 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Генерального департаменту банкiвського нагляду НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, Заступник Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦIОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК». 

20.12.2016 призначено 

Член Правлiння 

– Перший 

заступник 

Голови 

Правлiння Банку 

Сергеєв Олег 

Миколайович  
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 Сергеєва Олега Миколайовича 

(посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) призначено на посаду Член Правлiння – Перший заступник Голови 

Правлiння Банку. 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять рокiв. 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: керуючий Захiдного комерцiйного макрорегiону (м. Львiв ) ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, начальник департаменту корпоративного бiзнесу Захiдного комерцiйного макрорегiону 

(м. Львiв) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, начальник департаменту корпоративного бiзнесу у Захiдному 

комерцiйному макрорегiонi (м. Львiв) центру корпоративного бiзнесу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, 

директор департаменту корпоративного бiзнесу в м. Львiв департаменту середнiх корпоративних клiєнтiв центру корпоративного бiзнесу та 

iнвестицiйного банкiнгу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, керуючий Захiдним комерцiйним макрорегiоном 

(м. Львiв) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, 

керуючий Захiдного регiону (м. Львiв) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”. 

20.12.2016 призначено 

Член Правлiння 

– Заступник 

Голови 

Пахачук Галина 

Данилiвна  
0 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Правлiння Банку 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 Пахачук Галину Данилiвну 

(посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) призначено на посаду Член Правлiння – Заступник Голови Правлiння 

Банку. 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять рокiв. 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: помiчник Мiнiстра вiддiлу пiдготовки виступiв та презентацiй Департаменту 

забезпечення дiяльностi Мiнiстра Мiнiстерства Фiнансiв України, директор Департаменту боргової та мiжнародної фiнансової полiтики 

Мiнiстерства Фiнансiв України, директор Департаменту боргової полiтики Мiнiстерства Фiнансiв України. 

20.12.2016 призначено 

Член Правлiння 

– Заступник 

Голови 

Правлiння Банку 

Дрелiнг Олександр 

Геннадiйович  
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 Дрелiнга Олександра 

Геннадiйовича (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) призначено на посаду Член Правлiння – Заступник Голови 

Правлiння Банку. 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять рокiв. 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Директор з iнформацiйних технологiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА “Райффайзен Банк Аваль”, директор департаменту пiдтримки IТ систем ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

“Райффайзен Банк Аваль”. 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

20.12.2016 призначено 
Член Правлiння 

Банку 

Бережний Олексiй 

Миколайович  
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 Бережного Олексiя Миколайовича 

(посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) призначено на посаду Член Правлiння Банку. 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять рокiв. 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Директор Департаменту фiнансового монiторингу НАЦIОНАЛЬНОГО 

БАНКУ УКРАЇНИ, заступник директора Центру наукових дослiджень НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, виконуючий обов’язки 

начальника департаменту нагляду за нормативно-правовою вiдповiдальнiстю та фiнансового монiторингу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, директор департаменту комплаєнсу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, 

керiвник Служби фiнансового монiторингу НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, головний радник Голови Правлiння Групи радникiв Голови 

Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Державний експортно-iмпортний банк України”, директор департаменту 

фiнансового монiторингу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ХРЕЩАТИК”, заступник Голови 

Правлiння — директор департаменту фiнансового монiторингу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ 

“ХРЕЩАТИК”. 

20.12.2016 призначено 
Член Правлiння 

Банку 

Харитич Сергiй 

Володимирович  
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 Харитича Сергiя Володимировича 

(посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) призначено на посаду Член Правлiння Банку. 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять рокiв. 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Керiвник Департаменту «Лабораторiя розробки програмного забезпечення» 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", заступник керiвника Центру електронного 

бiзнесу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК". 

20.12.2016 призначено 

Член Правлiння 

– Головний 

бухгалтер Банку 

Ярмоленко Валентина 

Василiвна  
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 Ярмоленко Валентину Василiвну 

(посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) призначено на посаду Член Правлiння – Головний бухгалтер Банку. 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять рокiв. 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Головний бухгалтер — начальник департаменту облiку та податкiв 

Фiнансового блоку ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, головний бухгалтер — директор департаменту облiку 

та податкiв Фiнансового блоку ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”. 

20.12.2016 призначено 
Член Наглядової 

ради Банку 

Маркарова Оксана 

Сергiївна  
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 Маркарову Оксану Сергiївну 

(посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) призначено на посаду Член Наглядової ради Банку. 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Особу обрано на строк до наступних рiчних зборiв. 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: 

Голова Правлiння (Президент) ПАТ Iнвестицiйна компанiя «IТТ-Iнвест»; Заступник Мiнiстра фiнансiв України - керiвник апарату Мiнiстерства 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

фiнансiв України; Член Наглядової ради АТ «Ощадбанк»; Член Наглядової ради АТ "Укрексiмбанк"; Член Наглядової ради АБ 

"УКРГАЗБАНК"; Перший заступник Мiнiстра (Мiнiстерство фiнансiв України). 

Посадова особа є представником акцiонера Банку - Держави Україна в особi Мiнiстерства фiнансiв України. 

20.12.2016 призначено 
Член Наглядової 

ради Банку 

Шевальов Артем 

Валентинович  
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 Шевальова Артема Валентиновича 

(посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) призначено на посаду Член Наглядової ради Банку. 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Особу обрано на строк до наступних рiчних зборiв. 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: 

Радник Голови Правлiння групи Радникiв Голови Правлiння АТ "Укрексiмбанк", Голова Спостережної ради АТ (публ.) "Український банк 

реконструкцiї та розвитку", Заступник Голови Наглядової ради АТ "Укрексiмбанк", Заступник Голови Наглядової ради АТ "Ощадбанк", Голова 

Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК", Голова Наглядової ради АБ "УКРГАЗБАНК", Заступник Виконавчого директора вiд України в ЄБРР 

(Великобританiя), Заступник Мiнiстра фiнансiв України з питань європейської iнтеграцiї. 

Посадова особа є незалежним директором. 

20.12.2016 призначено 
Член Наглядової 

ради Банку 

Малiж Франсiс (Francis 

Malige)  
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 Малiж Франсiс (Francis Malige) 

(посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) призначений на посаду Член Наглядової ради Банку. 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Особу обрано на строк до наступних рiчних зборiв. 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне 
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юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: 

Директор вiддiлу фiнансових установ ЄБРР (Велика Британiя), Керуючий Директор у країнах Схiдної Європи та Кавказу ЄБРР (Україна). 

Посадова особа є незалежним директором. 

20.12.2016 призначено 
Член Наглядової 

ради Банку 

Стiвен А.Сiлiг (Steven 

A.Seelig)  
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 Стiвен А.Сiлiг (Steven A.Seelig) 

(посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) призначений на посаду Член Наглядової ради Банку. 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Особу обрано на строк до наступних рiчних зборiв. 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: 

Член Ради директорiв та Голова Комiтету з управлiння ризикiв Нацiонального агентства з управлiння активами (National Asset Management 

Agency, Ireland), Консультант ТОВ "Файненншiал Стабiлiтi Есоушiейтс", США («Financial Stability Associates» LLC, USA). 

Посадова особа є незалежним директором. 

20.12.2016 призначено 
Член Наглядової 

ради Банку 

Олексiєнко Сергiй 

Олександрович  
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 Олексiєнка Сергiя Олександровича 

(посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) призначено на посаду Член Наглядової ради Банку. 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Особу обрано на строк до наступних рiчних зборiв. 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: 

Керiвник проектiв та програм у сферi нематерiального виробництва ТОВ "Континнiум"; Директор департаменту управлiння iнвестицiями та 
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стратегiчного розвитку ТОВ "Континнiум"; Радник голови правлiння, служби голови правлiння НАК "Нафтогаз України"; Головний радник 

голови правлiння, служби голови правлiння НАК "Нафтогаз України"; Уповноважений з перспективних проектiв НАК "Нафтогаз України". 

Посадова особа є незалежним директором. 

20.12.2016 призначено 
Член Наглядової 

ради Банку 

Акчакоча Енгiн Расiх 

(Akcakoca Engin Rasih)  
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 Акчакоча Енгiн Расiх (Akcakoca 

Engin Rasih) (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) призначений на посаду Член Наглядової ради Банку. 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Особу обрано на строк до наступних рiчних зборiв. 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: 

Член ради директорiв Анадолу Ефес Бiрасiлiк ве Малт Сан А.С. (Anadolu Efes Brewery and Malt Industry A.S.), Туреччина; партнер КАБ 

Консалтинг (KAB Consulting), Туреччина; Член ради директорiв Даруфасака Сесаiтi (Darussafaka Society), Туреччина; Член ради директорiв 

Бозлу Холдинг А.С. (Bozlu Holding A.Ş.), Туреччина; Член ради директорiв Язiсiлар Холдiнг АС (Yazıcılar Holding A.Ş.), Туреччина; Член ради 

директорiв Анадолу Iндастрi Холдiнг СА (Anadolu Endustri Holding A.S.), Туреччина; Член ради директорiв Анадолу Фаундейшн (Anadolu 

Foundation) (Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı) (Фiлантровська органiзацiя/НГО в галузi освiти та здоровя), Туреччина; Член ради директорiв Камiл 

Язiсi Йонетiм ве Денетiм А.С. (Kamil Yazıcı Yönetim ve Denetim A.Ş.), Туреччина. 

Посадова особа є незалежним директором. 

20.12.2016 призначено 
Член Наглядової 

ради Банку 

Андреа Монета (Andrea 

Moneta)  
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 Андреа Монета (Andrea Moneta) 

(посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) призначена на посаду Член Наглядової ради Банку. Посадова особа не 

володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
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Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Особу обрано на строк до наступних рiчних зборiв. 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: 

Член Правлiння, голова комiтету з винагород, заступник голови комiтету з управлiння ризиками NKBM; Член Правлiння, голова комiтету з 

винагород, заступник голови комiтету з управлiння ризиками KBS (колишнiй Raiffasen); Голова Правлiння AMISSIMA HOLDINGS; Голова 

Правлiння i Виконавчого комiтету AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA; Голова Правлiння i Виконавчого комiтету AMISSIMA VITA SPA; 

Голова Правлiння THE FLOOW; Член Правлiння/ Голова Комiтету iз стратегiї ONIC HOLDING. 

Посадова особа є незалежним директором. 

 


